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عندمــا أراد مونيــه أن يضيــف لالنطباعيــة بعــًدا آخــرًا ؛ َعَمــد إىل رســم كاتدرائيــة »روان« أكــر مــن ثالثــن مــرة 
مــن نفــس الزاويــة ولكــن يف أوقــات مختلفــة عــى مــدار اليــوم الواحــد، ويف أجــواء مختلفــة عــى مــدار العــام، 
كان هــذا يف بدايــات القــرن العرشيــن إبـّـان مولــد االنطباعيــة كحركــة ثوريــة غــّرت مــن منطــق الفنــون التشــكيلية 

يف العــامل.

اآلن .. يعيدنــا الفنــان أ.د/ حمــدي عبــد الكريــم لنفــس فكــر االنطباعيــن األوائــل يف معرضــه »املينــا الرشقيــة«، 
ــي نشــأ ودرس  ــة الت ــة اإلســكندرية، املدين ــة منظــرًا هــو األشــهر يف مدين ــة شــديدة الخصوصي ــا يف حال وينقــل لن
وعــاش فيهــا حمــدي عبــد الكريــم، منظــر املينــا الرشقيــة رســمه الفنــان عــرشات املــرات ليؤكــد لنــا عــى قيمــة 
عامــل الزمــن يف العمــل الفنــي، وينقــل لنــا تقلبــات الجــو يف مدينتنــا الســاحرة، وهــي األجــواء التــي تتغــر رمبــا 

عــرشات املــرات يف اليــوم الواحــد وخاصــًة يف فصــل الشــتاء.

هنــا ســحر اللمســة وعفويــة التلويــن شــاهد عــى رسعــة تقلــب الجــو يف نفــس املــكان، أن تعيــش أجــواء الشــتاء 
ــا هــذا  ــرج لن ــان ليُخ ــا الفن ــدرة امتلكه ــذه ق ــة، فه ــس الزاوي ــن نف ــف يف آٍن واحــد م ــع والخري ــف والربي والصي
ــه تســجيل صــادق  ــراه وكأن ــي، ف ــن الواضــح والغن ــا مــن دراســة هــذا التباي املعــرض بعــد عــرش ســنوات تقريبً

ــة اإلســكندرية. لحــاالت شــديدة الرومانســية ملدين

                                                                                                             د/ عــــيل ســـــعيد

                                                                                               مدير متحف الفنون الجميلة باإلسكندرية
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بحثــت عــن كلــاٍت ألكتبهــا حــول الفــن والعمــل الفنــي، وعــن الرســم الــذي أمارســه، فلــم أجــد كلــات الئقــة 
تعــر عــن مــا بداخــي تجــاه مــا أراه وأشــاهده يف الكــون مــن حــويل، عــن الســاء واألرض واإلنســان. 

ولكــن هنــاك معنــًى جميــاًل يتجــى أمامــي دامئــا ،، أراه موجــوًدا يف الحيــاة ،،، وهــو أن الفــن والتعبــر بالخطــوط 
ــك  ــوع مــن اآلداء ،، وعــى ذل ــوان والظــالل ،،، رضورة ،، رضورة إنســانية ،، وال تتحقــق إال مبارســة هــذا الن واألل
ــم إال بهــذه الطريقــة وهــذا اآلداء ،،،  ــه ال يت ــر وتواصــل ،، فهــو رضورة وواجــب ،، ألن ــاره لغــة تعب فالفــن باعتب
ــة باســتخدام هــذه  ــرات شــكلية تناغمي ــاظ، ولكــن بتعب ــر باأللف ــات ودون التعب ــدون اســتعال للكل ــك ب وذل

األدوات ،، تعبــرات عــن مــا يجــول يف خاطــر الفنــان الــذي منبعــه الكــون والحيــاة.

اإلســكندرية مدينتــي الجميلــة التــي ولــدت ونشــأت بهــا ،، هــذا العــامل الجميــل الــذي أعيشــه وأعشــقه ،، الســاء 
و البحــر ،، األرسار واأللغــاز  ،، حالــة الحــب ،، واألمــل ،، والحيــاة ،، واألنغــام التــي ال تتحقــق إال بالتعبــر عنهــا بهــذه 

اللغــة الرائعــة ،،، لغــة الشــكل التــي تخاطــب البــر والفــؤاد .... أرجــو أن أكــون قــد أصبــت . 

                                                                                                                        أ.د/ حمدي عبد الكريم
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أ.د/ حمدي حلمي محمد عبد الكريم 

مواليــد اإلســكندرية 1951، أســتاذ التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة اإلســكندرية، 

بكالوريــوس الفنــون الجميلــة 1975 تخصــص تصويــر بتقديرعــام ممتــاز مــع مرتبــة الرشف، 

ــة  ــا » الخلفي ــالة موضوعه ــن رس ــر - ع ــص تصوي ــة 1982 تخص ــون الجميل ــتر الفن ماجس

الفكريــة وأثرهــا يف  التصويــر املــري املعــارص، دكتــوراه الفلســفة يف الفنــون الجميلــة 1989 - تخصــص تصويــر 

ــدرج الوظيفــي: تكليــف  ــر مــري معــارص« الت ــا »الفــن اإلســالمي ودوره يف عمــل تصوي - عــن رســالة موضوعه

ــة اإلســكندرية، تعيــن ىف وظيفــة مــدرس مســاعد  ــون الجميل ــة الفن ــر 1975 بكلي ــد بقســم التصوي بوظيفــة معي

بقســم التصوير1983بكليــة الفنــون الجميلــة اإلســكندرية، تعيــن ىف وظيفــة مــدرس بقســم التصويــر 1983 بكليــة 

الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية، تعيــن ىف وظيفــة أســتاذ مســاعد بقســم التصويــر يف 1995 بكليــة الفنــون 

الجميلــة جامعــة اإلســكندرية، تعيــن ىف وظيفــة أســتاذ التصويــر بقســم التصويــر 2001 بكليــة الفنــون الجميلــة 

جامعــة اإلســكندرية، تعيــن ىف وظيفــة رئيــس مجلــس قســم التصويــر 2003 بكليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة 

اإلســكندرية، تعيــن ىف وظيفــة رئيــس مجلــس قســم التصويــر مــن 2009 حتــى 2011، عــن ىف وظيفة أســتاذ متفرغ 

ــة جامعــة اإلســكندرية، النشــاط العلمــي والفنــي: اإلرشاف عــى  ــون الجميل ــة الفن ــر 2012 بكلي ىف قســم التصوي

الرســائل العلميــة املختلفــة داخــل كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية، وكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة 

حلــوان، وكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان، محــارًضا ملــواد التصويــر والرســم والتصميــم ورســم املنظــور 

واملناظــر الطبيعيــة بكليــة الفنــون الجميلــة، وكليــة الرتبيــة النوعيــة باإلســكندرية، ومعهــد ترميــم اآلثــار بــأىب قــر، 

املشــاركة يف وضــع الخطــط واملحتويــات العلميــة بقســم التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة باإلســكندرية، املســاهمة 

يف األنشــطة الثقافيــة داخــل الكليــة وخارجهــا: نــدوات يف قــر ثقافــة الحريــة واألنفــويش وقــر التــذوق بســيدى 

جابــر نــدوة بعنــوان » الزخــارف اإلســالمية تعبــرات حيــة«  الحريــة 199، نــدوة الزخرفــة اإلســالمية بــن األصالــة 

واملعــارصة – الحريــة 1993، نــدوة عــن الفــن اإلســالمي - األنفــويش 1994، حــوار تليفزيــوين يف القنــاة الخامســة ىف 

برنامــج بحــور الفــن » عــن جاليــات الفــن اإلســالمي، برنــاج تليفزيــوين يف القنــاة الخامســة عــن دنيــا هــذا الفنــان 

»  حــول الســرة الذاتيــة للفنــان ورحلــة العمــل الفنــى، حــوار يف نــدوة ثقافيــة يف برنامــج تليفزيــوين ىف برنامــج » 
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دروب الفــن« حــول األعــال الفنيــة الحديثــة ىف مدينــة اإلســكندرية ومظاهــر تجميــل املدينــة 2. كتابــات صحفيــة 

عــن األعــال الفنيــة للفنــان : مجلــة الــرشق األوســط مايــو 1991 بعنــوان » لوحــة بــال ظــالل« تناولــت خصائــص 

التصويــر اإلســالمي قدميًــا وحديثًــا جريــدة األهــرام ديســمر 1993، جريــدة الشــعب ينايــر 1996، 3. املشــاركة يف 

مســابقة عمــل ملصــق إعــالين عــن مؤمتــر القمــة اإلســالمي املنعقــد بالكويــت عــام 1986، املشــاركة بأبحــاث يف 

املؤمتــرات العلميــة بجامعــة اإلســكندرية وجامعــة حلــوان وجامعــة املنيــا عــام 1994 ، 1995، شــهادة تقديــر مــن 

مديريــة رعايــة الشــباب إدارة الرتبيــة اإلجتاعيــة، والنوعيــة مبحافظــة اإلســكندرية عن اإلشــرتاك ىف مســابقة الفنون 

التشــكيلية ضمــن النشــاط اإلجتاعــى الــذى تنظمــه املديريــة ىف املــدة مــن 1973/4/1وحتــى 1973/4/3، والفــوز 

باملرتبــة بتقديــر جيــد جــًدا شــهادة شــكر وتقديــر مــن الســيد اللــواء محمــد فــوزي معــاذ محافــظ اإلســكندرية 

عــن املســاهمة البــارزة ىف توثيــق أوارص الصداقــة بــن شــعب وفنــاىن اإلســكندرية وشــعب وفنــاىن جمهوريــة أملانيــا 

اإلتحاديــة مــن خــالل معــرض مشــاركة بــن الفنانــن املريــن واألملــان ىف متحــف الفنــون الجميلــة ىف 16 مايــو 

1985، شــهادة شــكر وتقديــر مــن نقابــة املهــن العلميــة باإلســكندرية 1994، جائــزة جامعــة اإلســكندرية التقديرية 

ــام 1980،  ــذ ع ــام  من ــرض الع ــي واملع ــرض القوم ــرتاك يف دورات املع ــارض الجاعيــة: االش ــام 2013، 4. املع ع

صالونــات أتيليــه اإلســكندرية، معــارض أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الفنــون الجميلــة باإلســكندرية والقاهــرة يف 

تصــور الثقافــة وأتيليــه اإلســكندرية والقاهــرة ومعهــد جوتــة ومركــز الثقافــة الفرنــي ومتحــف الفنــون الجميلــة، 

5. املعــارض الدوليــة: متثيــل مــر دوليًــا يف العــراق بغــداد 1977، متثيــل مــر يف بينــاىل اإلســكندرية الــدورة الثانية 

ــة  ــا ىف معــرض بالجاهري ــل مــر دوليً ــة 1983، متثي ــة والرشقي ــا اإلتحادي عــرش 1978، معــرض متجــول يف أملاني

ــه اإلســكندرية 1993، عــرض  ــر املــري املعــارص 2008، 6. املعــارض الخاصــة: معــرض بأتيلي ــة عــن التصوي الليبي

ــة، معــرض يف قــر  ــى ودراســة متهيدي ــى 1993شــمل حــواىل 300 عمــل فن ــام 1975حت ــذ ع ــان من ــة الفن لتجرب

التــذوق باإلســكندرية عــن موضــوع » الدراســات التمهيديــة ودورهــا الفعــال ىف التصويــر « أكتوبــر 1996، معــرض 

يف قــر ثقافــة األنفــويش عــن موضــوع »جاليــات املنظــر الطبيعــى املــري « 1999، معــرض يف قــر التــذوق 

باإلســكندرية عــن » موضــوع القيــم التعبريــة والرمزيــة ىف املنظــر الطبيعــى املــري « 2000، معــرض ىف املنظــر 

الطبيعــى عــن موضــوع زيــارة ريفيــة ىف قاعــة خــان املغــرىب بالقاهــرة 2001،  معــرض عــام عــن موضــوع الصــورة 

ــة اإلســكندرية، معــرض عــن املنظــر الطبيعــى الســكندري  ــة « ىف مكتب ــوان » وجــوه مري الشــخصية تحــت عن

ومجموعــة تجــارب مــن الفــن اإلســالمي – متحــف محمــود ســعيد 2008، 7. مقتنيــات وجوائــز: جائــزة التكامــل 
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بــن مــر والســودان عــام 1978، لوحــات جداريــة وزيتيــة باإلســكندرية والقاهــرة ومــرىس مطــروح، لوحــات زيتيــة 

مبستشــفى الطــالب الجامعــى باإلســكندرية، لوحــات زيتيــة بنــادى املهندســن باإلســكندرية، لوحــة جداريــة بنــادى 

ــك والســراميك والزجــاج املعشــق  ــات ولوحــات باملوزايي ــة مجســمة ومنحوت ــن باإلســكندرية، أعــال فني العلمي

بالقــرى الســياحية بكنــج مريــوط واإلســكندرية ومــرىس مطــروح، مقتنيــات لعديــد مــن اللوحــات التصويريــة ىف 

وزارة الثقافــة واملركــز القومــى للفنــون، لوحــة تصويريــة عــن مدينــة اإلســكندرية بأكادمييــة مبــارك لألمــن بالقاهــرة 

الجديــدة، مجموعــة لوحــات زيتيــة عــن نــر أكتوبــر املجيــد باألكادمييــة البحريــة باإلســكندرية، مقتنيــات لوحــات 

تصويــر لــدى األفــراد والشــخصيات العامــة بالقاهــرة واإلســكندرية وجــدة باململكــة العربيــة الســعودية، 8. األبحاث 

العلميــة املتخصصــة ىف فــن التصويــر، الخلفيــة الفكريــة وأثرهــا ىف التصويــر املــري املعــارص( رســالة للحصــول 

ــر مــري معــارص (، رســالة للحصــول  عــى درجــة املاجســتر )عــام 1982 الفــن اإلســالمى ودوره ىف عمــل تصوي

عــى درجــة الدكتــوراه )عــام 1989 الفــن اإلســالمى قيمــة تراثيــة باقيــة ىف التشــكيل املعــارص )هــرم مــن الزجــاج 

يخــرتق الصخــور عــام 1990( منشــأ فنــى مجســم ىف قريــة أندلســية مبــرىس مطــروح ) األبعــاد الوظيفيــة للفــن ىف 

املجتمــع( بحــث منشــور كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان عــام 1991 مرشوعــات تحســن وتجميــل البيئــة، 

بحــث منشــور عــام 1992، األبعــاد التعبريــة والرمزيــة ىف الزخرفــة اإلســالمية 1993، الدراســات التمهيديــة ودورهــا 

الفعــال ىف التصويــر أكتوبــر 1996، جاليــات املنظــر الطبيعــى املــري 1999، عائــد التجربــة الفنيــة للمتلقــى مــن 

خــالل املعــرض، 2000 األبعــاد التعبريــة والرمزيــة ىف تصويــر املنظــر، 2000 املؤثــرات الجاليــة املريــة ىف التصوير 

الفرنــى أوائــل القــرن التاســع عــرش، 2000 اإلتجاهــات الفنيــة ىف مــر وعالقتــه مبعــرض ىف املنظــر الطبيعــى عــن 

موضــوع زيــارة ريفيــة ىف  قاعــة خــان املغــرىب بالقاهــرة ىف 2001، معــرض عــن موضــوع الصــورة الشــخصية تحــت 

ــة  ــى الســكندري ومجموع ــن املنظــر الطبيع ــة اإلســكندرية 2000، معــرض ع ــة« ىف مكتب ــوان » وجــوه مري عن

تجــارب مــن الفــن اإلســالمي– اإلســكندرية عاصمــة الثقافــة اإلســالمية -متحــف محمــود ســعيد – 2008، الفــن 

املــري املعــارص– الجاهريــة الليبيــة 2010 الفــن املــري املعــارص لنــدن - انجلــرتا 2011.
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األعامل الفنية



10
   زيت عى توال 100 × 80 سم  
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   زيت عى توال 100 × 80 سم  
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   زيت عى توال 100 × 80 سم  



13
   زيت عى توال 100 × 80 سم  
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   زيت عى توال 100 × 80 سم  



15
   زيت عى توال 100 × 80 سم  
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    زيت عى توال 120 × 90 سم
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    زيت عى توال 120 × 90 سم
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    زيت عى توال 120 × 90 سم



19
    زيت عى توال 120 × 90 سم
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    زيت عى توال 120 × 90 سم
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    زيت عى توال 120 × 90 سم
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    زيت عى توال 120 × 90 سم
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    زيت عى توال 120 × 90 سم



24
   زيت عى توال 150 × 120 سم
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   زيت عى توال 150 × 120 سم
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   زيت عى توال 150 × 120 سم
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   زيت عى توال 150 × 120 سم
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   زيت عى توال 150 × 120 سم
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   زيت عى توال 150 × 120 سم
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   زيت عى توال 150 × 120 سم



31
   زيت عى توال 150 × 120 سم



عبيـــر مـحمــد       

جــــــــرافـيك 

هدى مريس
مراجـع لغــوي

جميع حقوق الطبع والنشـر محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية-وزارة الثقافة-جمهورية مر العربية 2022


